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Abstract
Attention to the correct attitude and belief in educating educators is the subject of this article. Examination of
religious texts reveals that the type of human attitude towards God, the universe, man and religion are the most
fundamental issues that affect human behavior. Since these topics have a great impact on the teaching profession
in particular, in the present article, which has been prepared in a library method, with a brief explanation of
these issues, its impact on the teaching profession has been investigated. Belief in the infinite knowledge, power
and wisdom of God, Belief in the Lordship of God Almighty, Belief in God's help and assistance and asking for
good from Him, Trust and entrustment of affairs to God, Creation of a good system, The nature of the life of the
world, The combination of the world with suffering and hardship, Intrinsic human dignity, Human will and free
will, Dimensionality of human existence, Purpose of human creation, Ease of religion, Voluntary acceptance of
religion, Distinguishing between religion and religious people and Belief in religious politics are the most
important issues in the article that its impact on the teaching profession is explained.
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اخالق حرفهای معلمی و تأثیر نگرش صحیح در پرورش متربی
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*
عبدال غتمی
رحمت شاینتهفرد
ِه
چکیده
موضوع مقالهۀ حاضهر توجهه بهه نگهرز و اعتقهاد صهحیر در وهرورز متربهی اسهت.
دیو اک کیربناییتریو موضوعاتی است که رفتارهای اننان را تحتتأ یر مرار میدههد.
اک آن رو که ایو موضوعات بهرور خاا در حرفهۀ مالمهی تهأ یر بنهزایی دارنهد در
مقالهۀ حاضهر کهه بهه روز کتابصانههای تهیهه گردیهده تهأ یر آنهها در حرفهۀ مالمههی
به اختصار تبییو شده است .اعتقاد به علم و مدرت و حکمت بیوایان خداونهد اعتقهاد
به ربوبیت خداوند متاال اعتقاد به نصرت و یاری خداوند و رلب خیر اک او توکهل و
واگذاری امور به خداوند نظام احنو آفرینخ ماهیت کندگی دنیا آمیصتگی دنیا بها
رنپ و سصتی کرامت ذاتی اننان اراده و اختیار اننان ذواباهاد بهودن وجهود اننهان
هدفمندی آفرینخ اننان آسانی دیو وذیرز اختیاری دیو تفاوت نههادن بهیو دیهو
و دینداران و اعتقاد به سیاست دینهی مهمتهریو موضهوعاتی اسهت کهه در ایهو مقالهه
م رح و تأ یر آن در حرفۀ مالمی تبییو شده است.
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اخالق حرفهای معلمی و تأثیر نگرش صحیح در پرورش متربی

بررسی متون دینی نشان میدهد نوع نگرز اننان به خداوند جههان هنهتی اننهان و

تاری تأیید 1399/06/27:
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کلیدواژهها
اختق حرفهای نگرز صحیر توحید جهان هنتی اننان دیو.
مقدمه
متصدیان امر تربیت اذعان دارند که مهمتریو عامل صدور رفتار صهحیر کهه بایهد در
اننان ایجاد و تقویت گردد اعتقاد و نگرز صهحیر اسهت .بررسهی منهابف مربهوط بهه
آداِّ و ملزومات شهغل مالمهی و مربیگهری نشهان میدههد کهه نوینهندگان آ هاری
همچون «آداِّ المتال همیو» «آییو دانشوری» و «اختق حرفهای در مدرسه» و ...بیشهتر
اهتمام خود را در دو کمینۀ کیر مصروف داشتهاند:
اول :تصلهههق بههه آداِّ و احکههام اسههتمی؛ مربههی در مرحلههۀ نصنههت بایههد بههه آنچههه
دیگههههران را بههههه آن توصههههیه میکنههههد متهصههههف باشههههد؛ همانگونههههه کههههه
امیرالمؤمنیو

میفرماید« :کنی که خود را ویشوای مردم مرار میدههد بایهد وهیخ

اک دیگران خود را تربیت کند و آموکز عملی او ویخ اک آمهوکز کبهانیاز باشهد»
(نهپالبتغه حکمت.)73
دوم :تأکید بر تصصصهای مورد نیاک مالمی و مربیگری مانند تصصهص علمهی
فو کتسداری ارتعات کافی ویخم الاه فو بیان و....
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بررسی آیات مرآن کریم نشان میدهد بیشتریو اهتمام ایو کتهاِّ کهه مهمتهریو و
اساسیتریو کتاِّ تربیت و هدایت است (بقره 2 :آلعمران 138 :یونس 57 :نحهل:
 89جا یه 20 :جماه 2 :انفال )2 :تصحیر و تغییهر نگهرز مصارهب اسهت نهه بیهان
جزییات احکام و دستورهای استمی .بنابرایو به نظر میرسد کنانی که دغدغهۀ امهر
تالیم و تربیهت را دارنهد بایهد وهیخ اک ههر کهار همهت خهود را بهرای تغییهر نگهرز
مصاربان دربار :موضوعات اساسی خلقهت صهرف کننهد .در مقالهۀ حاضهر ههدف آن
است که اساسیتریو نگرزهای مالمان و مربیان دربار :مهمتریو موضهوعات هنهتی
 -که به اصتح رفتار مصاربان نیز منجر خواهد شد  -بیان گردد؛ چیهزی کهه متأسهفانه
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جای آن در بنیاری اک کتاِّهای اختمی خالی است (برای نمونه ر : .شههید هانی

1409ق؛ روسی 1356؛ ورام بو ابیفراس 1410ق؛ فرامرک مراملکهی  .)1395یکهی
اک کتاِّهایی که برختف رویۀ کتاِّهای اختمی به مباحث مهم اعتقهادی ورداختهه
«کیمیای ساادت» است .غزالی مبهاحثی همچهون مارفهت نفهس (غزالهی  1380ج:1
ا )13شناخت حق تاالی (همان ا )47متابات شریات (همان ا )63مارفت
دنیا (همان ا )71و مارفهت آخهرت (همهان ا )81را وهیخ اک مباحهث احکهام و
اختق بیان کرده است .آنچه موجهب تمهایز وهژوهخ حاضهر میشهود آن اسهت کهه
اغلب مباحث به آیات مرآن کریم منهتند اسهت و متناسهب بها نیاکههای مارفتهی دور:
مااصر تبییو شده است.
البته شاید عالمان اخهتق ایهو موضهوعات را ویخفهرا داننهته و ماتقهد بودهانهد
کنی که در وی تهذیب نفس و کنب اختق حننه است اک اعتقاد و نگرز صهحیر
برخوردار است .در عصر کنونی کهه الکم اسهت مباحهث دینهی بهر مبنهای «عقتنیهت»

بیان مسئله
بررسی اجمالی عملکرد کلی دستگاههای مرتب با امهر تربیهت در جمههوری اسهتمی
ایران نشان میدهد کهه در کمینهۀ تربیهت مهوفقیتی کهه بها ظرفیتههای نظهام اسهتمی
متناسب باشد به دست نیامهده و دسهتگاههای منهئول در امهر تربیهت دانخآمهوکان و
دانشجویان ربق آموکههای دینی چندان موفق نبودهانهد .اکایهورو ایهو سهؤال اساسهی
م رح میشود که علت عدم موفقیت دستگاههای گوناگون در امهر تربیهت چینهت و
عملکرد آنها چگونه بهبود مییابد؟
در مقالههۀ حاضههر تههتز میشههود بهها الهههام اک مههرآن کههریم و آموکههههای اهههل
بیت

که وظیفۀ تبییو ایو کتهاِّ ههدایت را برعههده دارنهد (نحهل )44 :مهمتهریو

نگرزهای مؤ ر بر اختق حرفهای مالمی و به تبف مؤ ر بهر مصارهب بررسهی گهردد؛
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ویگیری و نهادینه شود ضرورت ورداختو به ایو موضوعات بیشتر احناس میشود.

کیرا برخورداری مربی اک نگرزها و اعتقادات صحیر بیشهتریو تهأ یر را در متربهی ایجهاد
میکند و دانخآموک و دانشجوی تراک انقتِّ استمی ایران را به جاماه هدیه میدهد.
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ایهو نگرزههها را میتههوان در چههار دسههته شههامل نگهرز دربههار :وجههود خداونههد
(توحید) نگرز دربار :جههان هنهتی نگهرز دربهار :اننهان و نگهرز دربهار :دیهو
بررسی و تبییو کرد.
مفهومشناسی اخالق حرفهای معلمی
«اختق» جمف خلق در لغت به مانی «سرشهت و سهجیه» اسهت (فراهیهدی 1409ق
ج :4ا)151؛ اعهههم اک سهههجایای نیکهههو و ونهههندیده و سهههجایای کشهههت و ناونهههند.
اندیشههمندان اسهههتمی اصهه تح «اخهههتق» را چنهههیو مانههی کردهانهههد« :صهههفات و
ویژگیهای وایدار در نفس کهه موجهب میشهوند کارههایی متناسهب بها آن صهفات
بهههرور خودجههوز و بههدون نیههاک بههه تفکههر و تأمههل اک اننههان صههادر شههود» (ر: .
فیضکاشانی بیتا ج :5ا95؛ مجلنی 1403ق ج :67ا.)372
حرفه و شغل در کبان فارسی ماموالً بهه یهک مانها بهه کهار میرونهد؛ در فرهنهغ
مایو واه :حرفه به «ویشه کنب و کهار و صهناعت» مانها شهده اسهت (ماهیو 1386
ج :1ا .)588امهها بهها نگههاهی عمیههقتر مشههصص میگههردد کههه حرفههه بههه مانههی کههار
تصصصی ( )professionalاست .درنتیجه اختق حرفههای یانهی «اصهول وظهایف و
اسههتانداردهای رفتههار فههردی و سههاکمانی مههورد انتظههار اک افههراد حرفهههای در مشههاغل
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گوناگون» و اختق حرفهای مالمی شامل تکالیف و منئولیتهایی اسهت کهه فهرد بها
اشتغال به حرفۀ مالمی باید آنها را بشناسد تا بهرور حرفهای مهادر بهه تربیهت متربیهان
باشد .چنانکه متحظه میشود در هیچیک اک تااریف اختق حرفهای بهه «نگهرز»
و «اعتقاد مربی» بهرور منتقیم توجه نشده است .در نوشتار حاضر تتز میشهود ایهو
دو مؤلفه بهدرستی تبییو گردد تا امر تالیم و تربیت با موفقیت بیشتری همراه شود.
1ـ نگرش دربارۀ وجود خداوند (توحید)
1ـ 1اعتقاد به علم ،قدرت و حکمت بیپایان خداوند
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م ابق آموکههای دینهی اعتقهاد بهه وجهود خداونهد متاهال بایهد بهر اسهاس برهانههای

عقلههی و ف ههری ماننههد برهههان علیههت برهههان نظههم و ...باشههد .اعتقههاد بههه وجههود
خداوند کیربنای تمام اعتقادات است؛ بهگونهای کهه سهایر اعتقهادات نیهز بههنحوی بها
ایو نگرز ویوند دارند.
چنیو نگرشی در اننان تقوای درونی ایجاد میکند؛ کیرا کنی که خداوند متاال
را حاضر و ناظر بر اعمال و رفتار خهویخ میدانهد اک رفتارههای نامناسهب خهودداری
میکند و اگر ایو نگرز در جان او نهادینه شود به نظارتهای بیرونی نیهاکی نهدارد.
ن وَ ما یَخْ فی َعلَی
ْ ت َْعل َُُ ما نُخْ فی وَ ما نُ ْعلِ ُ
آیات کیر ناظر به ایو اعتقاد اسهت :رَ بَّنا ِإن َّ َ
هَ ِ
السماء ؛ وروردگارا تو میدانی آنچه را ما ونههان یها
ن شَ ْ ٍء ِِی اْلرْ ِ
اّلل ِم ْ
ض وَ ال ِِی َّ
آشکار میکنیم و چیزى در کمیو و آسمان بر خهدا ونههان نینهت» (ابهراهیم )38 :وَ
ذن وَ رَ َقذ ٍ ِإال َّ
ح الْغَیْ ِ ال یَ ْعل َُمُا ِإ َال ه َُو وَ یَ ْعل َُُ ما ِِی الْبَ ِّر وَ الْبَ ْح ِر وَ ما ت َْسذ ُق ُط ِم ْ
ِعنْأَ ُ َمفاتِ ُ

آن آگاه است( »...اناام.)59 :
نتایپ عملی چنیو نگرشی در رفتارهای کیر بروک مییابد:
ه مربی برای خوشامد دیگران ه اک جمله حزِّ و گروه ه کار نمیکند و تنهها بهرای
انجام وظیفه در برابر خداوند متاال گام برمیدارد.
ه در انتصاِّ همکاران برای منئولیتهای گوناگون به شاینتگیهای وامای توجهه
میکند نه مصلحت حزِّ و گروه و....
ه کتس را به بهانههای گونهاگون تا یهل نمیکنهد و اک ومهت کهتس بهرای امهور
شصصی استفاده نمیکند.
ه در آکمونهای گوناگون شغلی تنها به داننتهها و مالومات خود تکیهه میکنهد و
دچار آسیبهایی مثل «تقل هب» نمیشود .گاهی در ساکمان آمهوکز و وهرورز باضهی
اک مالمان که خود مرار است الگوی دانخآموکان باشند در آکمون دورهههای ضهمو
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یَ ْعل َُمُا ...؛ «کلیدهاى غیب تنها نزد اوست و جز او کنی آنها را نمیدانهد .او آنچهه
را در خشکی و دریاست میداند و هیچ برگی (اک درختی) نمیافتد مگهر اینکهه او اک

خدمت تقلب میکنند که بنیار تأسفآور است.
هه بههه بنههیاری اک گناهههان مبههتت نمیشههود ظههاهر او بهها بههارنخ هماهنههغ اسههت و
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رفتارهای تصنهای اک او سرنمیکند .درنتیجه سصو او در متربههی مهؤ ر وامهف میشهود و

تربیت وامای تحقق مییابد؛ به سصنی دیگر چنیو کنی اک ههر گونهه نفهاق عقیهدتی
اختمی علمی و ...عاری است.

هه بهههجای اعتقههاد بههه الگوهههای جاماههۀ غربههی و «اننههانمحوری» در آمههوکز بههه
«خدامحوری» ماتقد اس ت؛ چراکه مالمی که خداباور است به الگوهای دینی و الههی
ماتقد اسهت نهه بهه الگوههای غربهی و محهور کنهدگی او خداونهد اسهت نهه مکاتهب
اومانینتی و اننانمحور .در اینجا ایو سؤال اساسی م هرح اسهت کهه آیها در تالهیم و
تربیت استمی مرار است صرفاً به مالومات بشری تکیه کنیم یها آموکهههای دینهی ههم
باید محور تالیم و تربیت ما باشند؟ بدیهی است که ایو سصو به مانهی نادیهده گهرفتو
و بیبههره مانههدن اک دسههتاوردهای دانشههمندان دیگههر ه اک جملههه اندیشههمندان غربههی ه
نینت بلکه به ایو ماناست که باید با دیهد بهاک و هدفمنهد اک آن نتهایپ بههره بهرد و در
جاهایی که نظریههای آنان با آموکههای دینی در تاهارا اسهت بایهد بهر آموکهههای
دینی وافشاری کرد.
ه صدامت امانتداری و تواضف در رفتار او نمایان است؛ چهون اگهر علهم و دانشهی
دارد آن را ع یهای اک جانب خداوند میداند و ماتقد است مادر متاال هر لحظهه کهه
صتح بدانهد میتوانهد توانایی ههای فهرد اک جملهه علهم و دانهخ او را باکسهتاند .ایهو
اخالق /سی و هشتم /تابستان 1399
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صفات اک اعتقاد ملبی به حضور خداوند در همۀ عرصههای کندگی برآمده است.
1ـ 2اعتقاد به ربوبیت خداوند متعال

اعتقاد به ربوبیت خداوند اک موضوعاتی است که مرآن کریم در آیات بنهیاری بهر آن
تأکید کرده است .مشکل عمد :ویامبر اکرم

با مشهرکان بهر سهر ربوبیهت خداونهد

ِ
اّلل ؛ [ای
الس
ذموات وَ
اْلرض لَیَ ُقذول َّ
َ
بود نه خالقیت او :وَ لَئِن َسْلتَ ُُُ َمذن خَ لَذقَ َّ
ُن ه َ ُ

ویههامبر] اگههر اک آنههان بپرسههی چههه کنههی آسههمانها و کمههیو را آفریههده اسههت بهههیقیو
میگویندِ :هال» (کمر 38 :لقمان.)25 :
محاجۀ حضرت موسی و هارون با فرعون آن دو گفتند :رَ بُّنَذا الَّذِی أعطذی
در
ه

کل شَ ٍ
یء خَ ل َق ُه ث َُُّ هَأی ؛ وروردگار ما کنی است که هر چیزی را آفریهده سهپس
ُ َّ
او را هدایت میکند» (ره .)50:بنابرایو خداوند نهتنها موجودات عالم را خلق کرده

هههدایت و تربیههت آنههان را نیههز برعهههده دارد؛ چنانکههه خداونههد متاههال بههه ویههامبر
اکرم

ذَ ال
که خود بهتریو مربی و مالم بشر است (جماه )2 :خ اِّ میکند :إن َّ َ

بت وَ ِ
اّلل یَُأی َمن یَشذاء ...؛ «تهو ههر کهس را بصهواهی ههدایت
تَُأی َمن أحبَ َ
لک َّ
ن هَ َ

نمیکنی اما خداوند هر کس را بصواهد هدایت میکند» (مصص.)56 :
اک ایو آیهات مالهوم میگهردد کهه امهر تربیهت و ههدایت اوالً و بالهذات کهاری
خدایی است .بر همیو اساس اننان مؤمو همواره دعا میکنهد :رَ بَّنذا ال تُذزِق ُقلُوبَنذا
َاب ؛ «وروردگارا دلهایمان
َ َ
حم ً إن َّ َ
بَعأَ إذ هَأَ یتَنا وَ َه لَنا ِمن لَأُ َ
الوه ُ
أنت َ
نَ رَ َ

را باد اک آنکه ما را هدایت کردى [اک راه حهق] منحهرف مگهردان و اک سهوى خهود
رحمتی بر ما ببصخ کیرا تو بصشندهاى» (آلعمران .)8 :حضرت ابراهیم

نیز بهرای

خودشان برانگیز تا آیات تو را بر آنان بصواند و آنها را کتهاِّ و حکمهت بیهاموکد و
ب
واکیزه کند( »...بقره )129 :و برای نماکخوانشدن ننهل خهود چنهیو دعها کهرد :رَ ِّ
ذُریتی رَ بنا وَ تَ َقبل د ِ
عاء ؛ «وروردگارا مهرا برواکننهد :نمهاک
َّ ْ ُ
الصال ِ وَ ِم ْ
ْ
قیُ َّ
َّ
ن ِّ َّ
اج َعلْنی ُم َ

مرار ده و اک فرکندانم [نیز چنیو فرما] .وروردگارا دعاى مرا بپذیر» (ابراهیم.)40:
نتیجۀ چنیو نگرشی در مربی در موارد کیر ظهور دارد:
ه مربی عتوه بر آنکه وظیفۀ خود را برای تصل هق به الزامات حرفههای مالمهی انجهام
میدهد تربیت و هدایت متربهی را اک خداوند میداند و خود را صرفاً واسه های بهرای
توسهل در تربیهت
تحقق اراد :خداوند ملمداد میکند .بر همیو اساس به نقهخ دعها و ه
اعتقاد دارد.
ه مربی در وی رفف تکلیف نینت بلکه نگرشی حرفهای به شهغل مالمهی دارد و بهه
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ذْ
تربیت ننل خود چنیو دعا کرد :رَ بَّنا وَ ابْ َع ْ
ُِ آیاتِ َ
ُ یَتْلُذوا َعلَذیُْ ْ
ُِ رَ ُسوالً ِمنْ ُُ ْ
ٍ ِیُ ْ
ُِ ...؛ «وروردگههارا در میههان آنههها ویههامبرى اک
ذاب وَ ال ِْحکْ َم ذ َ وَ ُیذ َ
ذُ ال ِْکتذ َ
ذزکِّیُ ْ
وَ ُی َع ِّل ُم ُُذ ُ

آن عشق میورکد؛ چون ایو کار را شغلی خهدایی و ویامبرگونهه میانگهارد و اک خهدا
می خواهد که او را در راه تبلیا و یاری دیو توفیق دههد .در یکهی اک دعاههایی کهه اک
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امام بامر

هه ل ل ل
صهر ب ل ل
نقل شده میخوانیم...« :واجال ْن لی ملمو تَنْت ل
ك َو َال ت َ ْنهتَب ْ لد ْل بهی
هدین ل َ
َّ ْ َ
َ ْ َ

غَیْري؛ مرا اک یهاریگران دینهت مهرار بهده و کنهی را جهایگزیو مهو مکهو» (کلینهی
1407ق ج :2ا589؛ روسی 1407ق ج :3ا.)92
1ـ 3اعتقاد به نصرت و یاری خداوند و طلب خیر از او

خداوند در آیات فراوانی نصرت و یهاری خهود را بهه اههل ایمهان و کنهانی کهه او را
زیز ؛ «و
اّلل لَ َق ِوی َع ٌ
اّلل َم ْ
ن یَنْ ُص ُر ُ ِإ َّن ه َ َ
یاری میکنند وعده داده است... :وَ لَیَنْ ُص َر َن ه َ ُ
خداوند کنهانی را کهه او را یهارى کننهد [و اک آیهیو او دفهاع کننهد] یهارى مهیکنهد.
خداوند موى و شکنتناوذیر است» (حپ .)40:براساس ایهو شهناخت ویهامبران الههی
در مواجهه با افراد کافر و لجوج اک خداوند نصرت میرلبیدند .اک کبان حضهرت نهوح
ذرنی بِمذذا کَذذَِّ ُب ِ
ون ؛ [نههوح] گفههت:
و حضههرت لههوط آمههده اسههت :قذ َ
ذال رَ ِّ
ب انْ ُصذ ْ

وروردگارا مهرا در برابهر تکهذیبهاى آنهان یهارى کهو» (مؤمنهون)26 :

ب
َ
قذال رَ ِّ

أین ؛ «[لهوط] گفهت :وروردگهارا مهرا در برابهر ایهو مهوم
انْ ُص ْرنی َعلَی الْ َق ْو ِ ال ُْم ْف ِس َ
تبهکار یارى فرما» (عنکبوت.)30:
مؤمنان بنی اسرائیل و ویروان رالوت نیهز در مواجههه بها جهالوت بها خداونهد چنهیو
مناجات کردند « :وروردگارا ویمانۀ شکیبایی و استقامت را بر ما بریز و مهدمهاى مها را
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ابت بدار و ما را بر جمایت کافران ویروک گردان» (بقره.)250:
کنی که به ربوبیت خداوند اعتقاد دارد دست نصرت خداوند را در تمام مراحهل
کندگی خود میبیند و در مشکتت روکمره دچار یهأس و سهرخوردگی نمیشهود .در
حرفۀ مالمی نیز میتوان آ ار ایو نگرز را متحظه کرد؛ برای نمونه روحیهۀ یهأس و
نومیدی بر وجود او حاکم نینت؛ شاداِّ و خوزرو است و نگاه مثبتهی بهه مجموعهۀ
کنههدگی دنیههوی دارد؛ اکایههورو اک مشههکتت شههغلی و اجتمههاعی هراسههی بههه دل راه
نمیدهد شکایت نمیکند و یقیو دارد خداوند جبههۀ حهق را یهاری میکنهد .بهدیهی
است ایو سصو به مانی م البۀ حقهوق صهنفی نینهت؛ کیهرا در صهورتی کهه حقهی اک
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اننان ضایف شود وظیفه دارد اک حق خود دفاع کند.

1ـ 4توکل و واگذاری امور به خداوند

اک دیگر نتایپ اعتقاد به ذات ربوبی خداوند و نصرت و یاری او ایهو اسهت کهه اننهان
همۀ امور را به خداوند واگذار و به او توکل میکنهد؛ کیهرا خداونهد را مهؤ ر حقیقهی
میداند .مرآن کریم به اهل ایمان دستور میدهد که در همۀ امور به خداونهد توکهل و
ُ
ذُ وَ ِإ ْن یَخْ ُ
کارهای خود را به او واگذار کننهدِ :إ ْن یَنْ ُص ْر ُ
ذِلْ ُک ْ
اّلل َِال غالِذ َ لَ ُک ْ
ک ُُ ه َ ُ
ن بَ ْع ِأ ِ وَ َعلَی ه َ ِ
ون ؛ «اگهر خداونهد شهما
اّلل َِلْیَتَ َوک َّ ِل ال ُْم ْؤ ِمنُ َ
ُ ِم ْ
ِ ََم ْ
ن ذَا الَِّی یَنْ ُص ُرکُ ْ

را یارى کند هیچ کس بر شما ویروک نصواهد شد و اگر دست اک یهارى شهما بهردارد
کینت که باد اک او شما را یارى کند؟ و مؤمنان باید تنهها بهر خداونهد توکهل کننهد»
(آلعمران.)160:
َن ُیصذیبَنا
لل ْ
در آیهای دیگر دلیل روانی ایو موضوع بهخوبی بیان شده استُ :ق ْ
اّلل لَنا ه َُو َم ْوالنا وَ َعلَی ه َ ِ
ذون ؛ «بگهو :ههیچ حاد ههاى
اّلل َِلْیَتَ َوک َّ ِل ال ُْم ْؤ ِمنُ َ
ِإ َال ما کَتَ َ ه َ ُ

سرورست] ماست و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند» (توبه .)51 :ربق آیه اوالً ههر
اتفامی در عالم وجود رخ میدهد بر اسهاس ربوبیهت خداونهد اسهت و انیهاً خداونهد
موال و سرورست مؤمنان است و خیر آنان را رمم میکند .در نتیجه مؤمنهان بایهد امهور
خود را به وی واگذار کنند.
حضهرت ابههراهیم

و یهاران او کههه اسهوه و الگههوی مؤمنهان مارفههی شههدهاند در

ذو ٌ َح َسذنَ ٌ ِذی
مناجات خود توک هل به خداوند را یادآوری میکنندَ :قأْ کانَ ْ
ذُ ُا ْس َ
ت لَکُ ْ
صیر ؛ «در کندگی ابهراهیم
ْ َأنَبْنا وَ ِإلَیْ َ
ْ ت ََوکَّلْنا وَ ِإلَیْ َ
َِّین َم َع ُه ...رَ بَّنا َعلَیْ َ
راهیُ وَ ال َ
َ
ِإبْ
ْ ال َْم ُ

و کنانی که با او بودند براى شما سرمشق خهوبی وجهود داشهت ...وروردگهارا مها بهر تهو
توکل کردیم و به سوى تو باکگشتیم و همۀ فرجامها به سوى توست» (ممتحنه.)4 :
2ـ نگرش دربارۀ جهان هستی
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براى ما رخ نمیدهد مگر آنچه خداوند براى ما نوشته و مقرر داشته است .او مهوال [و

نگرز اننان به کنهدگی تهابف تفنهیر اننهان اک کنهدگی و جههان هنهتی اسهت و ایهو
نگرز بر تمام ابااد کندگی او تأ یر میگذارد.
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2ـ 1باور به نظام احسن آفرینش

در نگاه توحیدی آفرینخ جهان هنتی بهه بهتهریو وجهه انجهام شهده اسهت؛ کیهرا بهر
اساس برهانهای عقلی ا بات شده که در ذات واجب الوجهود (خداونهد متاهال) ههیچ
بصلی وجود ندارد و جهان هنهتی بهر اسهاس علهم و حکمهت آفریهده شهده اسهت .اک
ررفی خداوند مادر م لق است و بنابرایو م ااً نظام هنهتی را بهه بهتهریو وجهه خلهق

کرده و ربوبیت میکند :الَِّی أحسن کل شَ ٍ
یء خَ ل َق ُه ...؛ «او همان کنی است کهه
َ َ ُ َّ

هر چه آفرید نیکو آفرید» (سجده.)7 :
ِ
ض
الس
ذماوات وَ ْاْلَرْ َ
ایو ویژگی بهگونهای دیگر نیهز تصهویر شهده اسهت :خَ لَذقَ َّ
ِ
صیر ؛ «آسمانها و کمیو را به حق آفریهد
بِال َْح ِّ
ن ُص َورَ ُ
ق وَ َص َّورَ ُ
ُ َِ َْ ْح َس َ
ک ْ
ک ْ
ُ وَ ِإلَیْه ال َْم ُ

و شما را [در عالم جنینی] تصویر کرد تصویرى کیبها و دلپهذیر و سهرانجام [همهه] بهه
سوى اوست» (تغابو .) 3 :بر همیو مبنا آنچه در کندگی روکمره بهه ومهوع میویونهدد
ن هَ ِ
ن َسذی َئ ٍ
ْ ِم ْ
اّلل وَ ما أصابَ َ
ن َح َسنَ ٍ ِ َِم َ
ْ ِم ْ
مشمول نظام احنو الهی است :ما أصابَ َ
ِّ
ْ ...؛ «[ای ویامبر] آنچه اک نیکیهها بهه تهو مهیرسهد اک رهرف خداسهت و
ن نَ ْف ِس َ
ِ َِم ْ

آنچه اک بهدى بهه تهو مهیرسهد اک سهوى خهود توسهت( »...ننهاء .)79 :بنهابرایو همهۀ
خیرهای عالم هنتی اک جانب خداونهد و نابنهامانیهای آن بهواسه ۀ اعمهال نادرسهت

کات ِمن الس ِ
ض
ماء وَ اْلرْ ِ
بشر اسهت :وَ ل َْو َّ
ُِ بَ َر ٍ َ َّ
ْل الْ ُقرى َ
آمنُوا وَ ات َّ َق ْوا لَ َفتَ ْحنا َعلَیُْ ْ
أن أه َ
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وَ ِ
ذبون ؛ «و اگهر اههل شههرها و آبادیهها ایمهان
لک ْ
ُُ بِما کذانُوا یَکْ ِس ُ
ن کََِّ ُبوا َِْخَ ِْناه ْ
میآوردند و تقوا ویشه میکردند برکات آسهمان و کمهیو را بهر آنهها مهیگشهودیم

ولی [آنها حق را] تکذیب کردند .ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجهاکات کهردیم»
(اعراف.)96 :
مالمی که کندگی دنیا را کیبا میبیند اک اظهار ناخرسهندی خهودداری مهیورکد و
روحیۀ امید به آینده و ویشرفت کشور را در دانخآموکان تقویت میکند؛ کیرا کنهی
که به نظام احنو آفرینخ ماتقد است برای بهتر شهدن اوضهاع دنیها گهام برمهیدارد
وظیفۀ خود را اک نظر فردی خانوادگی و اجتماعی بهخوبی انجام میدههد و اک مهانون
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و مقررات اجتماعی تصل هف نمیکند.

2ـ 2ماهیت زندگی دنیا

نگرز آموکههای دینی به ماهیت کندگی دنیها بهر گهذرا بهودن و اصهالت نداشهتو آن
مبتنی است؛ به عبارت دیگر دنیا مق ای اک کنهدگی اسهت کهه اک نظهر کمهانی بصهخ
ناچیزی اک حیات اننان را تشکیل میدههد .در وامهف دنیها و همهۀ آنچهه در آن اسهت
برای اننان و در خدمت اننان آفریده شهده و همچهون ابهزاری بهرای کنهدگی واماهی
اوست .کندگی وامای کندگی اخروی است و کندگی دنیوی چهون مزرعههای اسهت
که باید تا می توان در آن کاشت تا در جهان دیگر درو کرد و به هدف اصلی رسید.
ویههامبر

دنیهها را بههرای کنههی کههه اک آن بههرای آخههرتخ توشههه برمیگیههرد تهها

وروردگارز را خشنود ساکد بهتریو سرا میداند .بر ایو اساس دنیا بهرای کنهی کهه
او را اک آخرت باکمیدارد و نمی گذارد موجبات خشنودی وروردگار را فراهم آورد
در روایهت

ون ال َْحیذا َ
ذل ت ْ
ُذؤثِ ُر َ
به همیو دلیل مرآن بر ماندگاری حیات اخروی تأکیهد دارد :بَ ْ
ِ
اخخ َر ُ خَ یْ ٌر و أبْقی ؛ بلکه کندگی دنیا را برمیگزینند در حهالی کهه آخهرت
الأُّ نْیَا وَ
بهتر و ماندگارتر است» (اعلی12 :ه.)17

مالمی که دربار :دنیا چنیو نگرشی دارد دنیا را ههدف خهود نمیدانهد .در ادعیهه
نیز بنای آموکز بر همیو رکو است« :و َال تَجال م ل
صهیبَتَنَا فلهی لدینلنَها َو َال ت َ ْج َا ل
الهدنْیَا
هل ء
َ
ْ َ ْ
َأک ْب َ َر َهمن َا َو َال َمبْل َاَ علل ْملنَا؛ مصهیبت مها را در دیهو مها مهرار مهده و دنیها را بهزرگتهریو
اندیشه و نهایت دانخ ما مرار مده» (ابو راووس 1409ق ج :2ا.)700
2ـ 3آمیختگی دنیا با رنج و سختی

اک ویژگیهای دنیا آمیصتگی آن با نقمت و سصتی اسهت .عهدهای دنیها را فقه بهرای
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بد سرایی است (حاکم نیشابوری 1411ق ج :4ا .)348ویامبر اکهرم
الدنیا خللقَت ل َکم واَنتم خللقتم ل ل ل
آلخ َرَ؛ دنیها بهرای شهما آفریهده
دیگری میفرماید« :انَّ ء
َ
شده و شما برای آخرت خلق شهدهاید (محمهدی ریشههری  1377ج :4ا)1692؛

سرمنتی و سرخوشی میخواهند در حالی که وضف دنیا ایوگونه نینهت .بهه تصهریر
مرآن کریم کندگی اننان ور اک رنپ است :لَ َقأ خَ لَقنَا ِ
نسان ِی کَبَ ٍأ ؛ ما اننهان را
اال َ
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در رنپ آفریدیم» (بلد .)4 :در روایتهی نیهز شهناخت دنیها عامهل مهؤ ری در جههانبینی
أصابَه»؛ کنی که دنیها را بشناسهد
مارفی شده استَ « :م ْو َع َر َف ء
الدنْیَا ل َْم ی َ ْح َز ْن َعلی َما َ
بر آنچه به او میرسد غمگهیو نمیشهود» (لیثهی واسه ی  1376ا)435؛ بنهابرایو
باید گفت ایو سصتی و رنهپ دنیها در راسهتای رشهد و تکامهل اننهان اسهت نهه اینکهه
(ناوذبال) بصواهد اننان را اذیت کند؛ چنانکه در مرآن کریم تصهریر شهده
خداوند
ِه
اّلل بِکُ ُُ الْیُ ْس َر وَ ال یُ ِریأُ بِکُ ُُ ال ُْع ْسر (بقره.)185 :
است :یُ ِریأُ ه َ ُ
تجربه نشان داده است کنانی که اک کودکی با مشکتت دست و ونجه نهرم کهرده
و در سههصتی رشههد کردهانههد ننههبت بههه آنههها کههه کنههدگی را در لههذت و راحتههی
گذراندهاند اک مدرت اراده و تصمیمگیری بهتر و موفقیتهای بیشهتری برخوردارنهد.
امیرالمههؤمنیو

بههرای ترسههیم ایههو م لههب فرمههود« :بدانیههد چههوِّ درختههان بیابههانی

سصتتر و ووست درختان سرسبز ناک

تر است و آتخ گیاهان صهحرایی مهوىتهر و

خاموشی آنها دیرتر است» (نهپالبتغه نامه .)45کنی کهه بدانهد دنیها جهای راحتهی
نینت موفقیت را در لذتجویی نمیداند و اک سصتیها و گرفتاریهای دنیا ناراحهت
و ناخرسند نمیگردد.
مال همی کهه بهه دنیها چنهیو نگرشهی دارد بیشهتریو تهأ یر را در ایجهاد ایهو نگهرز
در مصاربههان خههود (دانخآمههوکان) خواهههد داشههت .او در مواجهههه بهها مشههکتت دنیهها
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مثل دشواری کهار و کمبودههای امتصهادی ابهراک ناخرسهندی و نارضهایتی نمیکنهد
بلکه در امر تربیت با ایجاد سهصتیهای هوشهمندانه کمینهۀ رشهد و تربیهت متربیهان را
فراهم میکند.
3ـ نگرش دربارۀ انسان
3ـ 1کرامت ذاتی انسان

اک نظر مرآن کریم اننان موجودی است کهه اک روح خهدا در او دمیهده شهده (حجهر:
 29ا ) 72 :و اک چنان گوهر وجودی برخوردار است که خداوند دیگر موجهودات
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جهان را برای او خلق کرده و جهان را بهگونهای آفریده است که اننهان بتوانهد بهرای

بهرهوری خود اک آن استفاده کند و تا آنجا او را برتری داده است که به فرشتگان امهر
کرده به او تاظیم کنند (بقره .) 30:ایو موارد بیهانگر ایهو حقیقهت اسهت کهه اننهان اک
کرامت و فضیلت ذاتی برخوردار است و ایو کرامت در مقام اننانیت اوسهت و نهوع
اننان «کریم» است .ایو کرامت بالقوه در وجود تمام اننانها وجود دارد کهه بایهد بها
آد َ  ...؛ «مها آدمیزادگهان را
ری منیر کمال بهه فالیهت برسهد :وَ لَقَذأْ کَ َّر ْمنذا بَنذی َ
گرامی داشتیم( »...اسراء.)70 :
امام بامر

میفرماید« :خداوند هیچ موجودی کریمتر اک اننان مؤمو خلق نکرد؛

چراکه متئکه نیز خادمان مؤمنان هنتند و جوار خدا بهرای مؤمنهان اسهت و بهشهت و
حورالایو برای مؤمنان آفریده شدهاند» (کلینی ق 1407ج :2ا .)33ایو روایت بهه
کرامت ذاتی «مؤمنان» تصریر دارد نه همۀ اننانها .چنانکه گفته شد ایهو کرامهت
بالقوه در همۀ اننهانها موجهود اسهت و ههر کهس بهرای بهه فالیهت رسهاندن آن گهام
ه
کرامت اننانی باکمیمانند اک چهاروایان نیز ونتترند (اعراف 179 :فرمان.)44 :
بر همیو اساس امام بامر

فرمود« :همانا خداوند روح کافر را گرامی نمهیدارد

ولی ارواح مؤمنان را گرامهی مهیدارد و کرامهت نفهس و خهون فقه بهه روح اسهت»
(ممی 1404ق ج :2ا.)22
استاد م هری کرامت نفهس را محهور اخهتق اسهتمی میدانهد (ر : .م ههری
 1370ا .)148بنهابرایو مالمههی کهه بههرای تربیههت و وهرورز دانخآمههوکان همههت
میگمارد رفتار کریمانه بها متربهی را مبنهای کهار خهود مهرار میدههد و در نتیجهه بها
متربیان دلنوک و مهربان است و به استادادهای متفاوت آنان توجه دارد؛ کیهرا میدانهد
اّلل
خداوند به حکم مصالر اجتماعی باضی را بهر باضهی برتهری بصشهیده اسهت :وَ ه َ ُ
ُ َعلی بَ ْع ٍ
ٍ (نحل.)71 :
ل بَ ْع َ کُ ْ
َِ َّ َ
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بردارد اک آن برخوردار میشود .به تصریر مرآن کریم کنانی که اک منهیر کمهال و

3ـ 2اراده و اختیار انسان

بر اساس تفکر شیاه تحقق امور مربوط به سرنوشت بشر به خواسهت و فاالیهت خهود
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بهر َو
او بنتگی دارد و ایو امر نه کام ً
ت به وی واگذار شده و نهه اجبهاری اسهت« :ال َج َ
یو اال َمر ٍ
یو» (بحرانهی 1416ق ج :3ا 514و ج :5ا .)432بشهر
َ
ال ت َ
َمر ب َ َ
فویض بَل ا ٌ
َ
اختیار دارد و میتواند برنامۀ تنظیمشده اک سوی خداوند یا غیر او را بهه اجهرا درآورد.

البته گام نهادن در راهی جز راه حق بیشک به ساادت او ختم نمیشهود امها وی در
بیل ِإ َّما شاکِر ًا وَ ِإ َّما کَ ُفذور ًا ؛
اینکه کدام را انتصاِّ کند مصتار اسهتِ :إنَّا هَأَ یْنا ُ َّ
الس َ
«ما راه را به او نشان دادیم خواه شاکر باشد [و بپذیرد] خواه ناسهپاس» (اننهان .)3 :در
ذل
آیهای دیگر تأکید میشودَ :م ِ
ن ا ْهتَأى َِ ِِنَّما یَ ُْتَأی لِنَ ْف ِس ِه وَ َم ْ
ذل َِ ِِنَّمذا یَ ِ ُّ
ذن َض َّ

َعلَیُْا ...؛ «هر کس ههدایت شهود بهراى خهود ههدایت یافتهه و آن کهس کهه گمهراه
گردد به کیان خود گمراه شده است( »...اسراء.)15 :
بنابرایو مالم و مربی شاینته باید مبحهث اختیهار و آکادی اراده را بهرای مصارهب
به خوبی ترسیم کند و بداند اگر در منیر دیهو الههی گهام بهردارد در راسهتای تکامهل
خود مرار گرفته است .در امر تربیت مرار نینت با اهرمهای بیرونی همهواره بهر رفتهار
متربی نظارت شود؛ کیرا خود فهرد بها آگهاهی اک اختیهار و اراد :خهود میتوانهد کمینهۀ
رشد و تاالی خویخ را فراهم ساکد .امام صادق

در ایو باره فرمود« :مؤمو نیاکمنهد

سه چیز است؛ توفیق اک جانب خداوند ونددهندهای درونی و وذیرز اک کنهی کهه او
را نصیحت میکند» (ابوشابه 1404ق ا.)457
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3ـ 3انسان موجودی ذوابعاد

اک نگاه مرآن اننان موجودی است دوبادی و مرکب اک روح الهی و جنم مهادی یها
مرکب اک عقل و شهوت .روح الهی و عقل به باد ملکوتی و جنم و شههوت بهه باهد
ملکی اننان اشاره دارد .آیاتی که دربار :آفهرینخ بشهر اک خها

(روم 30 :صهافات:

 )11آِّ (فرمان 54 :مرستت )20 :و ن فه (اننان 2 :عبس )19 :سصو گفتهاند باد
ملکی او را وصف کردهاند و آیات مشار به دمیدن روح الهی در وجود اننان (حجهر:
 29ا )72 :باد ملکوتی او را ترسیم کردهاند.
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بر همیو اساس در امر تربیت باید هم به باد جنمی اننان توجه کرد و هم به باهد

روحی او .مالم و مربی درصورتی میتواند در امر تربیت موفق عمل کند کهه بهه ههر
دو جنبۀ وجودی متربی توجه کند .امام کاظم

میفرماید« :بکوشهید کهه کمانتهان را

به چهار بصخ تقنیم کنید :بصشی براى مناجات با خدا؛ بصشهی بهراى امهور کنهدگی؛
بصشی براى آمیزز با برادران و ماتمدانی که عیبهاى شما را به شما بشناسهانند و در
بارو به شما اختا داشته باشند؛ و بصشهی بهراى وهرداختو بهه لهذتهایی کهه حهرام
نباشد و با ایو بصخ براى گذراندن آن سه بصخ توانایی ویدا مهیکنیهد» (ابهو شهابه
1404ق ا409؛ مجلنی 1403ق ج :75ا.)321
گاهی مربیان و والدیو با وجود توجه به محی تربیهت دوسهتان و ...اک کوتهاهی
فرکندانشان در امور عبادی مثل نماک شکایت میکنند .ربق ایو روایت بیتهوجهی بهه
نیاکهای گوناگون متربیان عامل عدم موفقیت در منائل تربیتی است.
اگههر مالمههان و مربیههان عههتوه بههر توجههه بههه وههرورز روحههی و اختمههی بههرای
دست مییابند.
3ـ 4هدفمندی آفرینش انسان

یکی اک موضوعات مهم در متون دینی هدفمندی خلقهت اننهان و حکمهت آفهرینخ
اوست؛ اننان بیهوده آفریده نشده است بلکه در خلقت او ههدف و حکمتهی وجهود
ون ؛ آیا گمهان کردیهد شهما را
ُ ِإلَیْنا الت ُْر َج ُع َ
ُ َعبَِ ًا وَ أنَّکُ ْ
ُ أنَّما خَ َل ْقناکُ ْ
دارد :أِ ََح ِسبْ ُت ْ
بیهوده آفریدهایم و بهسوى ما باک نمیگردید؟» (مؤمنون.)115 :
مبحث مفصل هدف خلقت باید در وژوهشهی منهتقل بررسهی شهود؛ در اینجها ههدف
خلقت اننان و جهان هنتی بهاختصار بیان میشود:
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مااشرت صحیر و ورورز جنمانی متربیان نیز برنامه داشته باشهند بهه نتهایپ م لهوبی

الف) شناخت خداوند متعال

اّلل الَّذِی خَ لَذقَ ...
اک نگاه مرآن فلنفۀ آفرینخ اننان و جهان خداشناسی اسهت :ه َ ُ
ٍ
ذل شَ ذ ْ ٍء ِعلْمذ ًا ؛ «خداونهد
َ
اّلل َقأْ
أیر وَ َّ
اّلل َعلی ُ
لِ َت ْعل َُموا َّ
أن ه َ َ
أن ه َ َ
أحاط بِ ُک ِّ
ک ِّ
ل شَ ْ ء َق ٌ
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همان کنی است که آفرید ...تا بدانید خداوند بر هر چیز تواناسهت و علهم او بهه همهه
چیز احاره دارد» (رتق.)12 :
ب) آزمایش انسان

ال ؛
ذن َع َمذ ً
حکمت دیگر خلقت اننان ابتت و آکمایخ است... :لِیَبْل َُو ُ
أح َس ُ
ُ ْ
ُ أی ُّ ُک ْ
ک ْ
«...تا شما را بیاکماید کهه کهدامیک اک شهما بهتهر عمهل مهیکنیهد» (الملهک .)2 :البتهه
آکمههایخ خداونههد بههرای آگاهییههافتو نینههت بلکههه حکمههت آن شههکوفا شههدن
استادادهای اننان است.
امیرالمههؤمنیو

میفرمایههد« :بدانیههد کههه خداونههد متاههال درون مردمههان را آشههکار

ساخت؛ نه اینکه اک راکهاى نهفته و درونهاى ووشیدهشان آگاه نبود بلکه تها آنهان را
بیاکماید که کدامیک بهتهر عمهل میکننهد .آنگهاه هواِّ سهزاى کهار نیهك باشهد و
عقاِّ کیفر کار بد» (نهپالبتغه خ به.)144
ج) عبادت خداوند متعال

ذت
حکمت دیگر آفرینخ اننان به تصریر مرآن عبادت آفریدگار است :وَ مذا خَ َل ْق ُ
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اْلنْ َا ِإ َال لِیَ ْع ُب ُأ ِ
ِن وَ ْ ِ
ون ؛ «مو جو و انس را نیافریدم جز بهراى اینکهه مهرا عبهادت
الْج َّ
کنند» (ذاریات .) 56 :ایو حکمت در روایات مارفهت و شهناخت تفنهیر شهده اسهت

(ابوحیهههان 1420ق ج :10ا560؛ متصهههدرا  1366ج :4ا 386و ج :6ا)155
که خود کمینۀ عبادت آگاهانۀ خداوند و موجب جلب رحمت الههی اسهت (بحرانهی
1416ق ج :5ا.)171
د) رحمت الهی

چهههارمیو حکمههت آفههرینخ اننههان رسههیدن بههه رحمههت آفریههدگار اسههت .امههام
صادق

100

ذْ
در واس ابوبصیر دربار :آیۀ وَ ال یَزال َ
ذُ رَ ب ُّ َ
ذین ِإ َّال َم ْ
ُذون ُمخْ تَلِ ِف َ
ذن رَ ِح َ

ْ خَ َل َق ُُ ُْ (هود.)119 :
وَ لِِلِ َ

فرمههود« :خداونههد آنههها را آفریههد تهها عملههی را کههه بهها انجههام آن منههتوجب رحمههتخ
میشوند به جا آورند و بدیو ترتیب مشمول رحمت واسهاه مهرار گیرنهد» (صهدوق
 1385ج :1ا.)13
هـ) بازگشت به خداوند

اک نگاه مرآن کریم حکمت غایی و فلنفۀ نهایی آفرینخ اننان و جهان باکگشت بهه
خداونهد اسهت (بقهره 156 :شههوری 15 :تغهابو )3 :و اگهر ایههو ههدف نباشهد نهههتنها
آفرینخ اننان بلکه آفرینخ جهان بارل و بیهوده است.
با تأمل در ایو آیات و آیات مشابه آن مالوم میشود مقصود اک باکگشهت بهه خداونهد
متاال رستاخیز اننان و حضور وی در میامت و دیدن دستاورد کارهای نیک خهویخ
در مالب درجات بهشت است یا روبهرو شدن با نتیجۀ کارهای ناروای خهود در مالهب
آمده مقدمۀ ایو هدف نهایی است.
به عبارت دیگر حکمت آفرینخ اننان ایو است که با بهکارگیری اندیشه و عقل بها
آفریدگار خود آشنا شود و با عمل به برنامههایی که خداوند بهواسه ۀ ویهامبران بهرای
ساادت دنیا و آخرت اننان ارائه کرده بهسوی رحمت م لق وروردگار حرکت کنهد
و برای همیشه اک بهتریو کندگی برخوردار شود .اما اگر اننان فرمهان عقهل را نادیهده
بگیههرد و بهههجای ویههروی اک آن تنههلیم هوسهههای حیههوانی خههود شههود آینههۀ دلههخ
کنگارمیگیرد خدا را فراموز میکند اک رحمت واساۀ او دور میگهردد و بهدتریو
کندگی ابدی را برای خود رمم میکند.
مالههم و مربههی نقههخ بیبههدیلی در اع ههای ایههو بیههنخ دارد؛ بهگونهههای کههه
میتوانههد هدفمنههدی آفههرینخ را بهههخوبی در وجههود متربههی و دانخآمههوک نهادینههه
سههاکد .کنههی کههه هههدف آفههرینخ را بشناسههد کنههدگی او مانههادار و جهههتدار
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درکات دوکخ .بنابرایو همهۀ آنچهه در تبیهیو حکمهت آفهرینخ در مهرآن و حهدیث

میشهههود و درنتیجهههه در عرصهههههای گونهههاگون فهههردی و اجتمهههاعی بهههه رشهههد
و تاالی میرسد.
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4ـ نگرش دربارۀ دین

دیو روز ویژهای است کهه سهاادت و صهتح دنیهوی اننهان را هماهنهغ و همهراه
با کمال اخروی و حیهات حقیقهی جهاودانی او تهأمیو مهیکنهد؛ اکایهورو الکم اسهت
شههریات دربردارنههد :مههوانینی باشههد کههه بههه نیاکهههای دنیههوی اننههان نیههز واسه گویههد
(رباربایی 1417ق ج :2ا.)130
با ایو وصف مالوم می گردد برختف نظر برخی اک روشنفکران و نواندیشهان دینهی -
که به «دیو حداملی» ماتقدند و با محصورکردن دیو در سهاادت اخهروی دخالهت و
حضور دیو را در عرصۀ اجتماع و امور سیاسی انکار میکنند و بهدیو رریهق دیهو را
سکوالریزه کرده به جدایی دیو اک سیاست مائلانهد (ر : .سهروز  1378ا)84
 دیو الهی «دیو حداکثری» و جهامفنگهر اسهت و امهور دنیهوی و اخهروی را شهاملمیشود .به عبارت دیگر رسالت ویهامبران بهه تهأمیو سهاادت اخهروی اننهان محهدود
نینت بلکه نیاکمندیهای بشر را در عرصههای اجتماع سیاست تالهیم و تربیهت و...
نیز دربرمیگیرد (م هری  1372ا.)63
بر اساس تاریهف دیهو اگهر اننهان شهناخت درسهتی اک دیهو و گزارهههای دینهی
داشته باشد با میل و رغبت به دستورهای دیو گردن مینهد؛ کیرا ههر اننهانی بههرور
ف ری به دنبال سهاادت اسهت امها گهاهی در انتصهاِّ مصهداق سهاادت دچهار اشهتباه
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میشود .خداوند با استفاده اک حجهت ظهاهری کهه همهان رسهوالن ویهامبران و امامهان
(اوصیای آنان) هنتند و حجت بهارنی کهه همهان عقهل اسهت (کلینهی 1407ق ج:1
ا ) 16منیر دستیابی به خوشبصتی را برای اننان هموار میساکد.
بنابرایو مربی و مالم باید در ایجاد چنیو شناختی در متربهی همهت گمهارد .مالهم
در راه انبیا گام مینهد و تحمل مشهقتهای ایهو راه بهرایخ لهذتبصخ اسهت و دعها
میکند« :واجال ْن لی ملمو تَنْت ل
ك َو َال ت َ ْنتَب ْ لد ْل بی غَیْهري» (همهان ج :2ا589؛
صر ب ل له ل ل لدین ل َ
َّ ْ َ
َ ْ َ
روسی 1407ق ج :3ا.)92
نکتۀ درخور توجه آن است که ایو دعا در ضهمو دعهای «وسهات رکق» اک امهام
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بامر

نقل شده است؛ بنابرایو اگر کنی بهه دنبهال عمهل بهه دسهتورهای خداونهد و

کنهب سهاادت دنیها و آخهرت باشههد خداونهد رکق دنیهای او را نیهز فهراهم میکنههد.
مالمی که چنیو نگرشی دارد در عیو اینکه برای تأمیو نیاکهای مادی خهانواد :خهود
تهتز میکنههد هیچگههاه دغدغهۀ تههأمیو رکق و روکی را نههدارد و م مهئو اسههت کههه
خداوند متاال اک فضل خود روکیرسان اوست.
4ـ 1آسانی دین

بر اساس آیهات مهرآن و آموکهههای دیهو اسهتم گرچهه عمهل بهه دسهتورهای دینهی
«تکلیف» نام دارد و ظاهراً با مشقت و سصتی همراه است اگهر ذهنیهت اننهان دربهار:
احکام دیو اصتح شود و اعتقاد ملبهی داشهته باشهد کهه ههدف اک بایهدها و نبایهدهای
دیو بهتر شدن کندگی دنیوی و اخروی اننان است با میل و رغبت به احکهام اسهتم
عمل میکند.
اسهههت .بههها شهههناخت ماهیهههت حقیقهههی دیهههو رضهههایت اک تشهههریف و دیهههو حاصهههل
میگردد؛ اکایهورو بصشهی اک متهون دینهی بهه مارفهی ویژگیههای دیهو ورداختهانهد.
در آموکههههای دینههی اک دیههو بهها عنههوان «شههریات آسههان و راحههت» یههاد شههده اسههت.
خداونههد متاههال بهصههراحت تشههریاات خههویخ را م ههابق تههوان بشههر میخوانههد:
ذذر ؛ «خداونهههد راحتهههی شهههما را
ُیریذ ُ
ذذر وَ ال ُیریذذذأُ بِ ُکذ ُ
اّلل بِ ُکذ ُ
ذذأ ه َ ُ
ذذُ الْ ُع ْسذ َ
ذذُ ال ُْی ْسذ َ
مههیخواهههد نههه کحمههت شههما را» (بقههره .)185 :ایههو حقیقههت بهها تابیههر «سههمحه»
و «سهههله سههمحه» نیههز در بیههان ویههامبر دربههار :دیههو خههدا آمههده اسههت« :بالثههت
ل
ههمحة؛ مههو بههه شههریاتی راحههت مباههوث شههدهام» (ابههو ابیجمهههور
الن َ
بل َ
الحنیفیَّههة َّ
1405ق ا.)381
اگر چنیو نگرشی در عمق جان مالم و مربی نفوذ کند نهتنها خود نصنتیو عامهل
به احکام دیو خواهد شد بلکه هماهنگی مول و فاهل کهه شهرط اساسهی تهأ یر سهصو
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در وامهههف عامهههل اساسهههی نارضهههایتی اک تشهههریف و دیهههو نشهههناختو شهههریات

مالم در مصارب است نیز محقق میشهود و او میتوانهد آسهانی احکهام و آموکهههای
دینی را برای متربیان خویخ نمایان کند.
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4ـ 2پذیرش اختیاری دین

کنی که به آموکههای دینی چنیو نگاهی دارد بهخوبی مانی اختیهاریبودن وهذیرز
میکند و اگهر سهصتیهای مهومتی باضهی اک احکهام دیهو (ماننهد روکه

دیو را در

جهاد حهپ و )...را تحمهل میکنهد میدانهد کهه در وهس ایهو سهصتیها گشهایخ و
راحتی در انتظار اوست .اگر مهرآن کهریم تأکیهد میکنهد کهه وهذیرز دیهو اجبهاری
نینت براساس تحقق ایو شناخت در مصارب است؛ کیرا کنی کهه سهاادت خهود را
در گرو عمل به دستورهای دیو میداند اک صمیم دل به ایو آموکهها عمل میکنهد و
ذأ
الأ ِ
الرشْ ُ
به مرامبتها و نظارتهای بیرونی نیاکی نهدارد :ال ِإکْرا َ ِِی ِّ
ین َقأْ تَبَذی َّ َ
ن ُّ
ن الْ َغ
ِم َ

؛ «در مبول دیو اکراهی نینهت [کیهرا] راه درسهت اک راه انحرافهی روشهو

است» (بقره .)256 :درست مانند دانخآموکی کهه بهرای وذیرفتهه شهدن در رشهتههای
خوِّ دانشگاهی اک عمق جان و بدون اجبهار سهصتی کمخهوابی را بهر خهود همهوار
میکند و اک تفریر و سرگرمی خود چشمووشی میکند.
در اینجا ایو سؤال م رح است که اگهر دیهو اسهتم در وهی ایجهاد چنهیو نگرشهی
است چرا گاهی اک اهرمهایی ه مانند تاییو حهدود (حهد سهرمت کنها و )...یها امهر بهه
ماروف و نهی اک منکر ه استفاده میکند؟
در واس باید گفت :اتفاماً ایو م لهب برآمهده اک جامایهت دیهو اسهتم اسهت کهه
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عتوه بر آنکه به درونیساکی فضائل اختمی اهمیت میدهد اک ابزارهای نظهارتی نیهز
بهههره میگیههرد .دلیههل اسههتفاده اک ایههو ابههزار آن اسههت کههه اوالً همههه اک بیههنخ الکم
برخوردار نینتند و انیاً ممکو است عدهای به دالیل گوناگون اک رعایت دسهتورهای
الهههی سههرویچی کننههد؛ همانگونههه کههه بههرای رعایههت مههوانیو و مقههررات راهنمههایی و
رانندگی هم فرهنغساکی الکم اسهت و ههم جریمهه و سهصتگیریهایی مثهل تومیهف
وسیلۀ نقلیه.
4ـ 3تفاوت نهادن بین دین و دینداری
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دیو داراى دو وایهه یها دو بصهخ اسهت؛ اعتقهادات و دسهتورالاملها .بهدان دلیهل کهه

دستورالامل ها بر اعتقادات اسهتوارند اعتقهادات اصهل و دسهتورالاملها فهرع دیهو
شمرده میشوند .بنابرایو «دیودار» به کنی گفته میشود که ایو حقیقهت را بپهذیرد.
وس باید حناِّ «دیو» را اک «دیوداری» جدا کرد.
به عبارت دیگر دیو حقیقتی است که درجه و مرتبه ندارد ولی کنهانی کهه ایهو
حقیقت را میوذیرند در عملکردن بهه آن درجهات و مراتبهی دارنهد؛ یانهی ممکهو
است کنی دیو را بپذیرد ولی بر اساس آن عمهل نکنهد بهرای مثهال بهه خهدا ایمهان
داشته باشد اما نماک نصواند یا دروغ بگوید.
البته ایمان وامای بر عمهل تهأ یر میگهذارد و ایمهانی کهه بها عمهل همهراه نباشهد
ادعایی بیخ نینهت؛ همانگونهه کهه مهرآن کهریم میفرمایهد« :عرِّههاى بادیههنشهیو
گفتند :ایمان آوردهایم .بگو :شما ایمان نیاوردهاید ولی بگویید اسهتم آوردهایهم امها
هنوک ایمان وارد ملب شما نشده است» (حجرات.)14 :
دارند .باضی اک آنها تنها به ظواهر مقیدند باضی دیگر بهه لهواکم متوسه اعتقهادات
خود وایبندند و عده ای به لواکم باید اعتقادت خود مقیدند .ایو وامایهت چیهزى اسهت
که اک آن با «مراتب دیودارى» یا «مراتب ایمان» یاد میشود .ایمهان ده مرتبهه دارد کهه
هر کس به فراخور میزان وایبندی به اعتقادات و عملکهرد خهویخ اک مراتهب آن بههره
میبرد (فتال نیشابوری  1375ج :2ا.)280
هنگامیکه مالم و مربی به ایو وامایت اذعان داشته باشد و بیو آموکههای دینهی و
عملکرد دینداران تفاوت مائل باشد رفتار نامناسب برخی اک متدیهنان و کنهانی کهه بهه
مؤمنان وابنتگی دارند اک مبیل منئوالن نظام آماکادهها مننوبان به روحانیهت و ...بهه
اعتقاد و رفتار او ضرری نمیرساند .برهمیو اسهاس مهرآن کهریم خ هاِّ بهه مؤمنهان
ذل ِإذَا ا ْهتَذأَ یْ ُت ُْ ...؛
ُ َم ْ
میفرماید :یا أی ُّ َُا ال َ
َِّین َ
ُ ال یَ ُ ُّرکُ ْ
ُ أنْ ُف َسکُ ْ
آمنُوا َعلَیْکُ ْ
ذن َض َّ
«اى کنانی که ایمان آوردهاید مرامب خهود باشهید؛ اگهر شهما ههدایت یافتهه باشهید
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حتی کنانی هم کهه درعمهل ملتهزم بهه دیهو هنهتند درجهات و مراتهب متفهاوتی

گمراهی کنانی که گمراه شدهاند به شما کیانی نمیرساند» (مائده.)105 :
امیرالمؤمنیو

نیز میفرماید« :ای مردم در منیر هدایت به دلیل کمبهودن اههل

105

آن وحشت نکنید» (نهپالبتغه خ به .)201بنابرایو اگر همهۀ افهراد جاماهه حجهاِّ
برتر را وانهند و تحتتأ یر تهاجم فرهنگی و تبلیغات فضای مجاکی ووشخ نامناسهب
اختیار کنند مالم تراک جمهوری استمی تنلیم فضا و اررافیان نمیشهود و در منهیر
خود دچار وحشت نمی گردد؛ حتی اگر دیگران او را متمت کنند.
4ـ 4اعتقاد به سیاست دینی؛ نه دین سیاسی

تأمل در سیر :ماصومان نشان میدهد ویوند دیو و سیاسهت جدانشهدنی اسهت .در
کیههارت جاماههۀ کبیههره خ ههاِّ بههه ائمههه هههدی میخههوانیم« :و ساسه َة الالبه ل
هاد؛ شههما
َ
سیاسههتمدارتریو بنههدگان هنههتید» (صههدوق 1413ق ج :2ا .)610البتههه برخههی اک
دینداران بهجای آنکه سیاستشهان دینهی و م هابق بها احکهام و آموکهههای دیهو باشهد
دینشان سیاسی است؛ یانی سیاست نحهو :دینهداری آنهان را مشهصهص میکنهد .دیهو
سیاسی یانی ابزاریشدن دیو در راستای منافف فردی و گروهی و استفاده اک عوارهف
دینی برای اغراا شصصی.
امیرالمؤمنیو

فرمود« :به خدا سهوگند مااویهه اک مهو سیاسهتمدارتر و کیر تهر

نینت ولی او نیرنغ میکند و مرتکب انواع گناه میشود .اگر غدر و خیانهت ناونهند
نبود مو سیاستمدارتریو مردم بودم» (نهپالبتغه خ به .)200نمونۀ بارک ایو ویژگهی
اخالق /سی و هشتم /تابستان 1399

را در کمان انتصاِّ عثمان در شورای شخ نفره متحظه میکنیم کهه امهام علهی

وهههذیرز شهههرط سهههوم ختفهههت کهههه در آن جلنهههه م هههرح شهههد خهههودداری
ورکید و بهصراحت فرمود :مهو بیاهت تهو را میوهذیرم مشهروط بهر اینکهه بهه کتهاِّ
خههدا و سههنت ویههامبر

و ربههق اجتهههاد و آگههاهی خههود عمههل کههنم (جافریههان

 1382ا .)142چههون عبههدالرحمو اک علههی

جههواِّ منفههی شههنید در خ ههاِّ بههه

عثمان همان سصو را تکرار کرد.
عثمان فوراً گفت :آری یانی وذیرفتم و ختفت به نام عثمان تمهام شهد .در اینجها
کافی بود حضرت علی
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اک

ظاهراً شهرط یهاد شهده را بپهذیرد و سهپس کیهر وها نههد و

هرگونه که خود صتح میداننت رفتهار کنهد؛ همانگونهه کهه عثمهان چنهیو کهرد و

هرگز به سیر :شیصیو رفتار نکرد .امیرالمؤمنیو

بهمدری به گفتار خهود وایبنهد بهود

که حتی در ایو مورد نیز برختف صدامت و درستکاری گام برنداشت و به اصه تح
سیاسیکاری نکرد.
مالمی که به سیاست دینی اعتقاد دارد اک سیاسهیکاری خهودداری میکنهد و در
عمل به وظایف فهردی و اجتمهاعی خهود مصهلحت سهاکمان را در نظهر میگیهرد نهه
منهههافف فهههردی و جنهههاحی را .سهههاکمان آمهههوکز و وهههرورز سالهاسهههت اک آفهههت
سیاستکدگی رنپ میبرد؛ هر جناح و گروهی که مهدرت را بهدسهت میگیهرد تنهها
به منافف حزبی خود میاندیشد و با کنار کدن رمبا در ردههای گونهاگون آسهیبهایی
جدی به بدنۀ مدیریتی ایو ساکمان وارد میآورد که در شهأن نظهام مقهدس جمههوری
استمی نینت.
اخالق حرفهای معلمی و تأثیر نگرش صحیح در پرورش متربی
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نتیجهگیری
مهم تریو چیزی که مالمان و مربیان را به عوامل کارآمد برای تربیت ننلی در شهأن و
تراک نظام استمی تبدیل میکند تغییر نگرز آنان دربار :موضهوعات اساسهی جههان
هنتی است که عبارتند اک:
1هه در نگههرز صههحیر بههه توحیههد «اعتقههاد بههه علههم مههدرت و حکمههت بیوایههان
خداوند» «اعتقاد به ربوبیهت خداونهد متاهال» «اعتقهاد بهه نصهرت و یهاری خداونهد و
رلب خیر اک او» و «توکل و واگذاری امور به خداوند» دسهتاوردهای عملهی بنهیاری
بههرای مالمههان و مربیههان دارد .مهمتههریو ایههو دسههتاوردها عبارتنههد اک :خههدامحوری
صدامت امانتداری تواضهف اخهتا در عمهل ورهیهز اک گنهاه و تقلهب همهاهنگی
گفتار و کردار شاینتهساالری و شاینهتهگزینی اهتمهام بهه دعها و توسهل در تربیهت
اعتقاد به نصرت خداوند عشقورکیدن بهه حرفهۀ مالمهی ورهیهز اک یهأس و ناامیهدی
شادابی و نشاط مثبتنگری و....
2ه در نگرز صحیر به جههان هنهتی توجهه بهه موضهوعاتی ماننهد «نظهام احنهو
آفرینخ» «ماهیت کندگی دنیا» و «آمیصتگی دنیا با رنپ و سصتی» مالمان و مربیان بهه
نتایپ ارکندهای دست مییابنهد؛ اک جملهه :رعایهت نظهم و مقهررات امیهد بهه آینهده و
ویشرفت کشور نگاه ابزاری به دنیا ورهیز اک لذتجویی صرف ورهیهز اک شهکایت و
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ابراک ناخرسندی و....
3ههه در نگههرز صههحیر بههه اننههان موضههوعاتی ماننههد «کرامههت ذاتههی اننههان»
«اراده و اختیهههار اننهههان» «ذواباهههاد بهههودن وجهههود اننهههان» و «هدفمنهههدی آفهههرینخ
اننههان» دسههتاوردهایی عملههی بههرای مالمههان و مربیههان در وههی دارد .مهمتههریو نتههایپ
ایو نگرز عبارتنهد اک :توجهه بهه کرامهت نفهس متربهی احتهرام بهه حقهوق دیگهران
دلنههوکی و مهربههانی بهها متربههی توجههه بههه اسههتادادهای متفههاوت متربیههان توجههه بههه
اراده و اختیار متربی توجه به نیاکهای گوناگون جنهمی و روحهی متربهی و توجهه بهه
هدفمندی آفرینخ.
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4ه در نگرز صحیر به دیو موضوعاتی مانند «آسهانی دیهو» «وهذیرز اختیهاری

دیهههو» «تفهههاوت نههههادن بهههیو دیهههو و دینهههداران» و «اعتقهههاد بهههه سیاسهههت دینهههی»
مهم تریو موضهوعاتی اسهت کهه در حرفهۀ مالمهی تأ یرگهذار اسهت .اعتقهاد بهه رکاق
بههودن خداونههد اشههتیاق بههه انجههام دسههتورهای دیههو هههراس نداشههتو اک دینههداری
ورهیههز اک جههوکدگی ورهیههز اک سیاسههیکاری در نظههر گههرفتو مصههلحت سههاکمان بههه
جای مصالر فردی و حزبی و عمل به وظهایف فهردی و اجتمهاعی اک مهمتهریو نتهایپ
ایو نگرز است.
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کتابنامه

 .1مرآن کریم.
 .2نهپالبتغه شریف رضی محمهد بهو حنهیو (1414ق) تحقیهق صهبحی صهالر
مم :هجرت.

 .3ابههو ابیجمهههور محمههد بههو کیوالههدیو (1405ق) عههوالی الآلل هی الازیزیههة ف هی
ا حادیث الدینیة تصحیر مجتبی عرامی مم :دار سیدالشهداء للنشر.
 .4ابو شابه حرانی حنو بو علی (1404ق) تحف الاقول عو آل الرسول تصحیر
علیاکبر غفارى چ 2مم :جاماه مدرسیو.
 .5ابهههو رهههاووس علهههی بهههو موسهههی (1409ق) ىمبهههال ا عمهههال چ 2تههههران:
دارالکتب اإلستمیة.
 .6ابوحیان اندلنی محمد بو یوسف (1420ق) البحر المحهی فهی التفنهیر تحقیهق
صدمی محمد جمیل بیروت :دار الفکر.
 .7بحرانی سید هاشم ( 1416ق) البرهان فی تفنیر القرآن تهران :بنیاد باثت.
 .8جافریان رسول ( )1382تاری خلفا چ 2مم :دلیل ما.
عبدال (1411ق) المنتدر علی الصهحیحیو تحقیهق
 .9حاکم نیشابوری محمد بو ِه
مص فی عبدالقادر ع ا بیروت :دارالکتب الالمیة.
اخالق /سی و هشتم /تابستان 1399

 .10سهههروز عبهههدالکریم ( )1378بنههه تجربهههۀ نبهههوی چ 2تههههران :مؤسنهههه
فرهنگی صراط.
 .11شههههید هههانی کیوالهههدیو بهههو علهههی (1409ق) منیهههة المریهههد مهههم :مکتهههب
االعتم االستمی.
 .12صدوق محمد بو علهی ابهو بابویهه ( 1413ق) مهو ال یحضهره الفقیهه تصهحیر
علیاکبر غفارى چ 2مم :دفتر انتشارات استمی.
.13

( )1385علل الشرایف مم :کتابفروشی داورى.

 .14رباربایی سید محمدحنیو (1417ق) المیزان فی تفنیر القرآن چ 5مهم :دفتهر
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انتشارات استمی.

 .15روسی خواجه نصیرالدیو ( )1356اختق ناصری تهران :چاوصانۀ کر.
 .16روسهههی محمهههد بهههو حنهههو (1407ق) تههههذیب ا حکهههام چ 4تههههران:
دارالکتب اإلستمیة.
 .17غزالی محمد بو محمد ( )1380کیمیای ساادت به کوشخ حنیو خهدیوجم
چ 9تهران :شرکت انتشارت علمی و فرهنگی.

 .18فتال نیشابوری محمد بو احمهد ( )1375روضهة الهواعظیو و بصهیرَ المتاظهیو
مم :رضی.
 .19فرامههرک مراملکههی احههد و دیگههران ( )1395اخههتق حرفهههای در مدرسههه چ2
تهران :مؤسنه خیریه آموکشی فرهنگی شهید مهدوری.
 .20فراهیدى خلیل بو احمد (1409ق) کتاِّ الایو چ 2مم :هجرت.

 .21فیض کاشانی محمد بو مرتضی (بیتها) المحجةالبیضهاء فهی تههذیب االحیهاء
 .22ممی علی بو ابراهیم (1404ق) تفنیر القمی چ 3مم :دار الکتاِّ.

 .23کلینی محمد بو یاقوِّ (1407ق) الکاف

تصحیر علیاکبر غفهارى و محمهد

آخوندی چ 4تهران :دار الکتب اإلستمیة.

 .24لیثههی واسهه ی علههی بههو محمههد ( )1376عیههون الحکههم و المههواع

مههم:

دار الحدیث.
 .25مجلنههههی محمههههدبامر (1403ق) بحههههارا نوار چ 2بیههههروت :دار ىحیههههاء
التراث الارب .
 .26محمدی ریشهری محمد ( )1377میزان الحکمة ترجمهه حمیدرضها شهیصی
مم :دار الحدیث.
 .27م هری مرتضی ( )1370فلنفۀ اختق چ 9تهران :صدرا.
.28

( )1372مقدمهای بر جهان بینی استمی (مجموعهه آ هار) ج2
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تصحیر علیاکبر غفاری تهران :مکتبة الصدوق.

تهران :صدرا.
 .29مایو محمد ( )1386فرهنغ مایو چ 4تهران :ادنا.
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 .30متصدرا محمد بو ابراهیم ( )1366تفنیر القرآن الکریم مم :بیدار.

 .31ورام بو أبیفراس مناود بهو عینهی (1410ق) تنبیهه الصهوارر و نزههة النهواظر
الماروف بمجموعة و هرام مم :مکتبه فقیه.
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